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Akıllı Gözlük

720P Kamera / PC Kamera / Taşınabilir Disk / Kart Okuyucu

- Türkçe -

Kullanıcı Rehberi
www.quadrocomputer.com
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Fonksiyon Tuşları ve Portlar :
Kamera
Değişebilen
Camlar
USB Data ve
Şarj Giriş Soketi

Micro-SD
Kart Yuvası
Mikrofon

Reset Butonu
(Sıfırlama)

Güç Açma/Kapama
Foto & Video Kayıt Başlat/Durdur
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :
• Video Çözünürlüğü : HD 720P, 1280x720 Pixel (Max.8sa.Kayıt)
• Video Kare Hızı : 30fps
• Kamera Çözünürlüğü : CMOS Lens, 1280x720 Pixel
• Resim Formatı : JPG
• Video Formatı : AVI
• PC Kamera Fonksiyonu : Var
• Kart Okuyucu : MicroSD Card Reader
• Depolama : Micro SD Card (Maksimum 32 GB'a kadar destekler,
Class 10 kart kullanmanız önerilir)
• Batarya : 400mAh / 3.7V Lithium batarya, 2,5 saate kadar kayıt.
• Güç Kaynağı : USB üzerinden ve 5V DC Adaptör ile Şarj
• Arabirim : USB 2.0
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BAŞLARKEN :
Dikkat!!! Cihazınızı Kullanmaya başlamadan önce Aşağıdaki
hususlara dikkat ediniz.
- Cihazı kullanmaya başlamadan önce ilk adım olarak şarj etmeniz
gerekir. Bilgisayarınız ya da AC adaptör üzerinden USB Portuna
bağlayarak 4 saat süreyle şarj ediniz.
- Yüksek hızlı Class10 kart veya üzeri olmasını önerdiğimiz bir
MicroSD Kartı Quadro Gözlüğünüze takınız. Açma/Kapama
butonuna bir kaç saniye bastığınızda gözlüğünüz açılır.
- Biçimlendirme öncesinde veri kaybına uğramamak için MicroSD
kartınızın içinde ÖNEMLİ bir bilgi bulunmadığından emin olun.
- Quadro gözlüğünüzü sudan ve nemden koruyunuz.
- Eğer dosyaları bilgisayarınızda görüntülemek istiyorsanız VLC
Medya Player kullanmanızı önerebiliriz.Bu yazılımın son sürüm
ücretsiz versiyonunu http://www.videolan.org 'dan temin edebilirsiniz.

GİRİŞ:
A.Şarj: Quadro Güneş Gözlüğük Bataryasını şarj etmek için USB
kablosu ile bilgisayara ya da 5 Volt Dc USB adatöre bağlayabilirsiniz.
Kırmızı led ışık şarj işlemi sırasında yanıp sönen mavi ışığa döner.
Şarj işlemi tamamlandığında mavi ışığın yanıp sönmesi durur ve
kaybolur. Kırmızı ışık yanmaya başlar.
B.Açma / Kapama: Quadro Akıllı Gözlüğünüzü açmak için 1 saniye
boyunca Açma/Kapama düğmesine basılı tutunğunuzda kırmızı Led
ışık yanıp sönmeye başlar ve cihaz açık konuma gelir.
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Gözlüğünüz açıldığında otomatik olarak video kayıt modundadır ve
kırmızı led led ışık yanıp söner haldedir. Kamerayı kapatmak için
Açma/Kapama düğmesine 3 saniye basılı tutun. Gözlüğünüz video
dosyasını otomatik olarak kaydederek kapanacaktır.
C.Video Kayıt: Açma/kapama düğmesini basılı tutarak cihazı açın.
Gözlük açıldığında otomatik olarak video kayıtına başlar ve bu
sırada kırmızı ışık sürekli yanıp söner. Kaydı durdurmak için
Açma/Kapama düğmesine bir kez basın. Led ışık durağan kırmızıya
döner ve kayıt durur. Yeniden video kaydetmek için gözlüğü kapatıp
yeniden açınız. Sistem video dosyalarını 20 dakikada bir kaydeder.
Desteklenen Max.32GB belleğe yaklaşık 8 saate kadar kayıt olanağı
sunar. Kaliteli bir ses için, mikrofon engellenmediğinden emin olun.
D.Fotoğraf Çekme: Gözlük ilk açıldığında video kayıt modundadır.
Açma/Kapama düğmesine basarak video kaydını durdurun.Kırmızı
Led ışık sabite döndüğünde fotoğraf çekimi için hazırdır. Açma /
Kapama düğmesine bir kez basılarak fotoğraf çekimi gerçekleştirilir.
Başka bir resim çekmek için tekrar Açma/Kapama tuşuna basınız.
Fotoğraf çektikten sonra video kayıt istenirse gözlüğü kapatıp açarak
video moduna geçebilirsiniz. Fotoğraf çekerken iyi sonuçlar almak
için gözlüğün dik ve sabit, ışığın da yeterli olduğundan emin olun.
E.PC Kamerası Olarak Kullanım
Quadro Gözlüğünüzü PC Kamera olarak da kullanılabilirsiniz. Bunun
için MicroSD kartı yuvasından çıkatarak gözlüğü USB kablosu ile
bilgisayarınıza bağlayın ve Açma/Kapama düğmesine basarak açık
konuma getiriniz. Bilgisayar gözlüğünüzü algılayarak kurulumunu
gerçekleşir ve Bilgisayarım'da “Standart Kamera” olarak tanımlanır.
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F.Dosya Aktarımı: Quadro Gözlüğünüzü USB kablosuyla bir
bilgisayarın USB portundan bağlayın. Gözlüğünüz bilgisayarınızda
çıkarılabilir aygıt sürücüsü olarak görüntülenir. Tüm dosyalara DCIM
dizininden erişebilirsiniz.
Not: USB Kablosuyla bilgisayrınıza bağladığınız Quadro
Gözlüğünüzü çıkarılabilir disk olarak görmesi bir kaç dakika sürebilir.
Gözlüğünüz bilgisayar tarafından tanınamadıysa USB kablosunu
çıkartıp yeniden takın. Sorun devam ediyorsa gözlüğünüzün her iki
taraftadaki USB soket bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.
F.Saat ve Tarih Ayarı : Quadro Gözlüğünüzü USB kablosu ile
bilgisayara bağlayın ve ekranda taşınabilir sürücü olarak
göründükten sonra kök dizine tıklayın. Kök dizinde geçerli tarih ve
saat için oluşturacağınız time.txt metin dosyasına biçimi "yıl.ay.gün
saat: dakika: saniye" (örneğin 2015.01.01 17:23:31) olacak şekilde
bir giriş gerçekleştirin. Dosyayı kaydedin ve kapatın. Gözlüğünüzü
çalıştırdığınızda tarih ve saat sonraki video ve fotoğraﬂar için revize
edillmiş olacaktır.
Sorun Giderme:
Depolama alanı yetersiz olduğunda, güç kesilecek ve gözlük
kapanacaktır. Eğer gözlüğünüzü kullanmaya devam etmek
istiyorsanız, bir sabit sürücüye veya bilgisayarınıza SD kartınız
içindeki dataları boşaltmalısınız.
Güç düğmesine bastığınızda gösterge ışığı tepki vermiyor ise
bataryasının tam olarak dolu olduğundan emin olun.
Gözlük herhangi bir nedenle çalışmıyor veya komutlarınıza yanıt
vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için “Reset” düğmesine
basınız.
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UYARILAR!
DİKKAT: Video ve Fotoğraf kayıtları ile ilgili olarak tüm kanun ve
yönetmeliklerine kesinlikle uyulmalıdır. Bu ürün Herhangi bir yasadışı
amaç için kullanılmamalıdır.Kullanıcı yakalanan tüm fotoğraf ve
vidolar ile ilgili tam sorumludur!
Batarya: Gözlüğünüzle uzun bir süre sonrasında kayıt yapmak
istiyorsanız, kullanmadan önce tamamen şarj ediniz.
Dosya Güvenliği: Bu ürün profesyonel bir depolama aygıtı değildir.
Kaydedilen dosyaların bütünlük ve güvenliğini garanti etmez. Lütfen
zamanında önemli belgeleri bilgisayar veya diğer depolama
aygıtlarında yedekleyiniz.
Video Kalitesi: Bu ürün profesyonel bir video kayıt cihazı değildir.
Profesyonel kalitede video dosyası etkisi garanti edilmez.
Çalışma Sıcaklığı: 0-40°C.Cihaz ömrünün uzatılması için, oda
sıcaklığında kullanınız.
Çalışma Nemi: % 20 -80%. Bu ürünün su geçirmez özelliği yoktur.
Bu yüzden nemli ortamda çalışamaz.
Çekim Parlaklığı: Optik cihazların zarar görmesini önlemek için
kamerayı doğrudan güneş ışığı gibi güçlü ışığa maruz bırakmayın.
Temizleme: Kamera lensi veya diğer bileşenlerin kirlenmesini
önlemek için yüksek toz yoğunluğu bulunan ortamda kullanmayınız.
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Model : Smart Glasses HD
Seri/Parti No : QSGLHD201501

Üretici & İthalatçı Firma
TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mh. Bostancı Yolu Cd. Necip Fazıl Bulvarı
KEYAP Çarşı Sitesi B2 Blok No:26 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 594 84 74 pbx / Fax: 0216 594 84 77
Mail: bilgi@quadrocomputer.com

Quadro Teknik Servis Merkezi
TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Tel : 0216 594 84 74
Mail : destek@quadrocomputer.com

RoHS
Made In P.R.C.

www.quadrocomputer.com

